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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we u uit voor onze volgende

Bedevaart naar Halle
Maandag 28 mei 2012
Voor de derde keer gaan we op Pinkstermaandag op bedevaart naar Halle,
in samenwerking met Pasar. Omdat de volledige afstand voor sommigen
toch wel een hinderpaal is en we absoluut met wat meer deelnemers in
Halle zouden willen aankomen, hebben we deze keer twee bijkomende
vertrekpunten ingelast.
•
•
•

Vertrek om 6.00 uur stipt op het Dorp van Denderleeuw voor de
volledige tocht van ongeveer 25 km langs rustige plattelandswegen.
Vertrek om 8.30 uur op het Marktplein van Sint-Kwintens-Lennik
voor een halve tocht van ongeveer 12 km.
Vertrek om 10.30 uur aan het kerkje van Oudenaken voor een korte
tocht van ongeveer 6 km.

De aankomst aan de Onze-Lieve-Vrouw-basiliek van Halle wordt voorzien
rond 12.30 uur. We nemen uiteraard nog de tijd om op één van de
terrasjes een drankje te nuttigen. We keren terug naar de respectieve
vertrekplaatsen met het openbaar vervoer (bus) of met de hulp van vrijwilligers.
De deelnemers brengen zelf eigen proviand mee voor de tocht. Onze bezemwagen zorgt onderweg
wel voor frisdranken en fruit. Er wordt een bijdrage gevraagd van 4 EUR per persoon. De bus voor
de terugkeer moet ter plaatse betaald worden.
Inschrijven kan via e-mail (info@davidsfondsdenderleeuw.be) of telefonisch bij Frank en Els De
Saedeleer-Van Cauter op tel.nr. 053/66.10.43. Het gepaste bedrag wordt nadien overgeschreven op
rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

De zomerzoektocht van het Davidsfonds loopt dit jaar in het Waasland. In de bijgaande
folder vind je alle informatie hierover. We plannen een deelname in groep op zondag 24 juni
met de fiets (of met de wagen). Deelnemingsformulieren kunnen al besteld worden (via tel.nr
053/66.10.43 of e-mail) en kosten 14 EUR voor Davidsfondsleden (19 EUR voor niet-leden).
Wie met de fiets wil meegaan en niet voor eigen vervoer kan zorgen, kan ter plaatse een fiets
huren (graag vermelden bij de bestelling van het formulier).
We sluiten het seizoen af op vrijdagavond 29 juni, de exacte datum van ons 100-jarig
bestaan, met een Lutgardismis op het Dorp. Nadien bieden we al onze leden een drankje
aan op het Hof ter Leeuwe. Meer info hierover volgt nog.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

